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Inhoudsopgave

In november 2015 vierden wij het 50-jarig jubileum van 
Korrelatie met een zeer gewaardeerd symposium in ‘Beeld 
en Geluid’ te Hilversum. Terugkijkend was de allereerste 
opvang die wij verzorgden die op Kerstavond 1964, na 
een televisie-uitzending over eenzaamheid. In november 
1965 werd de stichting vervolgens formeel opgericht, 
toen nog Stichting Correlatie met een c. In de afgelopen 
50 jaar hebben wij bij het Nederlandse publiek een grote 
bekendheid verworven. Als er “iets psychisch” aan de hand 
is, “bel dan Korrelatie”, is een staande uitdrukking in de 
Nederlandse taal geworden. En daar zijn wij best trots op. 

Maatschappelijk gezien stond 2015 in het teken van 

onzekerheid over de economie, de transitie naar de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de vluchte-

lingencrisis en bezuinigingen. De overheid doet steeds 

vaker een beroep op onze zelfredzaamheid en zorg voor 

elkaar. Langzaam groeit het besef dat we steeds meer zélf 

zullen moeten doen, met minder. En dat we ervoor moeten zorgen dat we zo lang  

mogelijk gezond blijven. Korrelatie geeft laagdrempelige hulp die uitstekend past  

binnen het huidige gezondheidsbeleid.  

Diverse maatschappelijke trends en thema’s hielden en houden velen van ons bezig en 

voeden gevoelens van onzekerheid, onmacht en frustratie. Het lijkt alsof een groeiend 

aantal mensen de mentale weerbaarheid en veerkracht ontbeert, die nodig is om de  

complexe relaties waaruit ons huidige leven bestaat, vorm te geven en te sturen. Korrelatie 

helpt en ondersteunt hen hierbij en versterkt zo de mentale veerkracht van mensen.

Wat in 2015 opviel, is dat we steeds meer vragen krijgen van jongeren in de leeftijdscate-

gorie 15 tot 30 jaar. Zo bleken er veel (verborgen) werkgerelateerde problemen en stress  

te zijn bij starters op de arbeidsmarkt. Dat Korrelatie deze jonge groep mensen bereikt, 

hangt zeer waarschijnlijk samen met de multimediale aanpak en zichtbaarheid van onze 

organisatie. Hier hebben we hard aan gewerkt. Via de websites en sociale media bereiken  

we inmiddels meer dan 1 miljoen Nederlanders. Daar zijn we blij om, toch baart de  

groeiende psychische problematiek onder jonge Nederlanders ons zorgen. Dit is een  

ontwikkeling die zeker nadere analyse vraagt in de komende jaren.  

Voorwoord

Ronald Gorter Directeur Korrelatie
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Korrelatie ook in de toekomst hard nodig

Met een perfect functionerende infrastructuur en een professioneel team van hoog  

gekwalificeerde psychologen en maatschappelijk werkers, heeft de nuldelijns hulp  

van Korrelatie de potentie om cruciaal te zijn in de GGZ keten. Niet alleen sluit de  

hulpverlening van Korrelatie naadloos aan op het zelfredzaamheidsbeleid van de overheid, 

door een nauwere samenwerking met praktijkondersteuners (POH)-GGZ kan ook nog eens  

de toenemende druk bij huisartsen worden verminderd. Het mag zonder meer duidelijk zijn 

dat de preventieve hulpverlening van Korrelatie bijdraagt aan het betaalbaar houden van  

de zorg in Nederland. 

Onze dienstverlening is niet alleen alom bekend, maar wordt ook bijzonder hoog  

gewaardeerd. Anonieme hulpverlening op afstand is een niet weg te denken voorziening  

in de Nederlandse samenleving. Gelet op de maatschappelijke relevantie is het ook naar 

de toekomst toe noodzakelijk dat we ons werk blijven voortzetten. Een groot en ambitieus 

groeiplan voor 2016 en verder is dan ook meer dan gerechtvaardigd. 

Ronald Gorter
Directeur Korrelatie

Kracht van Korrelatie

Omdat onze levens en de wereld waarin wij leven steeds complexer worden, is het van 

grote waarde dat Korrelatie het hele scala aan psychische en psychosociale vraagstukken  

en problemen kan behandelen, dan wel kan zorgen voor de juiste doorverwijzing. De 

kracht van Korrelatie is de combinatie van onze hoog gekwalificeerde hulpverleners en 

onze brede inzetbaarheid. Al onze hulpverleners, zowel de betaalde hulpverleners als de 

vrijwilligers, hebben minimaal een relevante opleiding op HBO-niveau. Het team bestaat 

uit WO- en HBO-psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleeg-

kundigen en (ortho)pedagogen. 

Alle hulpverleners van Korrelatie kunnen kwalitatief hoogwaardige hulp- en advies- 

gesprekken voeren. De betaalde krachten zijn generalisten. Of de hulpvraag nu gaat 

over psychische of psychiatrische problematiek, over relaties, opvoeding, seksualiteit  

of (seksueel) geweld. Ieder van hen kan over al deze onderwerpen een uitstekend  

hulp- en adviesgesprek voeren.  Vanwege het brede werkveld zijn de vrijwilligers  

vooral ingewerkt op het gebied van psychische en psychiatrische problematiek.

Een ander belangrijk punt is dat al onze hulpverleners een uitstekende kennis hebben van 

de sociale kaart. Als na het hulpgesprek met Korrelatie een doorverwijzing nog nodig is, 

weten zij als geen ander bij welke hulpverlenende instantie in Nederland iemand met zijn 

of haar probleem het best terecht kan.
Woord van de Voorzitter van de 
RvT: Prof. dr. Pauline Meurs

Uit de gezamenlijke bijeenkomst voor het vieren van het 
50-jarig jubileum van Korrelatie en de uitreiking van de 
Psyche Mediaprijs op 19 november 2015, bleek overduidelijk 
hoe waardevol de samenwerking tussen Korrelatie en Fonds 
Psychische Gezondheid is en hoe we elkaar aanvullen.

Ik ben er dan ook trots op voorzitter te zijn van de Raad van 
Toezicht van beide organisaties. 
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Korrelatie al 50 jaar onmisbaar!

De opvang van Korrelatie blijft niet beperkt tot die na ingrijpende televisieprogramma’s. 

Al sinds de jaren ’70 geeft Korrelatie opvang op alle werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur. 

Dit bestrijkt voorlichting en hulp (telefoon, e-mail en chat) over het hele brede veld van 

psychische en psychosociale problemen. Mensen kunnen hun probleem anoniem aan onze 

hulpverleners voorleggen. Deze anonimiteit is een essentieel kenmerk van de hulpver-

lening. Sommige problemen zijn zo intiem of lastig dat de stap naar bespreking in eigen 

kring of bijvoorbeeld de huisarts (nog) te groot is. Kenmerkend voor onze aanpak is dat we 

niet alleen een luisterend oor bieden, maar vooral ook (anonieme) laagdrempelige hulp en 

(indien nodig) doorverwijzing. 

Korrelatie opereert op het grensvlak van preventie, geestelijke gezondheidszorg en het 

domein welzijn en maatschappelijke ondersteuning. De hulp van Korrelatie past uitstekend  

in het overheidsbeleid. Hij is laagdrempelig en gericht op zelfredzaamheid. De onderwerpen 

zijn breed. Veel vragen gaan over psychische problemen zoals depressie en angst, over 

relatieproblemen en over opvoedingsproblemen. 

Met meer dan 75% naamsbekendheid bij de Nederlandse bevolking (Motivaction) is  

Korrelatie de bekendste organisatie voor telefonische hulp. Het contact zal altijd eerst  

gericht zijn op het vinden van manieren waarop de hulpvrager zélf verder kan. Indien  

nodig verwijst Korrelatie door naar derden. Korrelatie vervult daarmee een belangrijke 

wegwijsfunctie in de geestelijke en psychosociale gezondheidszorg. De hulpverleners  

kennen de zorgkaart van Nederland uitstekend en weten precies waar men het best  

terecht kan voor welke vraag. In iets meer dan de helft van de gevallen helpt Korrelatie  

de hulpvrager verder op weg door een verwijzing naar een andere instantie, hulpverlener 

of informatiepunt. 

Trends en resultaten
Na 50 jaar trouwe dienst kan Korrelatie gerust een maatschappelijk fenomeen genoemd 

worden. Door haar solide imago en de laagdrempelige anonieme hulpverlening hebben 

in 2015 opnieuw bijna 17.000 mensen hun weg gevonden naar onze gekwalificeerde 

hulpverleners. 

Doelgroep verandert en verjongt
De hulpvragen die Korrelatie in 2015 behandelde, weerspiegelen thema’s die in de samen-

leving veel stof doen opwaaien. Ook zien we dat de groepen mensen die Korrelatie weten 

te vinden aan verandering onderhevig zijn. Korrelatie weet burgers in alle leeftijdsgroepen 

te bereiken. De grootste groep mensen die contact met ons heeft, is echter tussen de 19 

en 29 jaar oud. Steeds meer jonge mensen lijken de mentale gereedschappen te missen 

om een goed, gelukkig en gezond leven te leiden. Denk aan het grote aantal burn-outs 

onder jonge mensen tot 30 jaar. Door de verjonging van de doelgroep groeide het aantal 

chatgesprekken ten opzichte van telefonie en email. 

Zichtbaarheid in de media
De media, in het bijzonder de NPO, en Korrelatie hebben in al die jaren een prachtige 

synergetische band opgebouwd. De media weten het grote publiek te bereiken en stellen 

lastige onderwerpen aan de orde. De media maken zaken bespreekbaar en zichtbaar. 

Ook zaken die enorm pijnlijk zijn of heftige emoties teweeg brengen bij de kijker.  

Korrelatie is er dan om de hulpvragende kijker bij te staan. Korrelatie richt zich naast  

de samenwerking met de NPO, ook op samenwerking met digitale platforms, sociale  

media kanalen en (hulpverlenings-)instanties en organisaties. Zo zorgen we ervoor,  

dat een diversiteit aan mensen de weg naar Korrelatie goed blijft vinden. Korrelatie  

was daardoor ook in 2015 het meest laagdrempelige initiatief waar iedereen zijn of  

haar hulpvraag door professionele hulpverleners beantwoord zag worden. 
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Vernieuwing websites
Naast de telefonische hulp wisten in 2015 steeds meer mensen hun weg te vinden via de 

websites korrelatie.nl, relatieproblemenadvies.nl en question-zone.nl. Ook de goed bezochte  

website van onze partner Fonds Psychische Gezondheid vormde een belangrijke toegangs-

poort naar Korrelatie. Dit past binnen de ontwikkeling in de gezondheidszorg waarbij 

E-health een steeds grotere vlucht neemt. Het unieke van Korrelatie is dat wij anonieme 

hulp verlenen op landelijke schaal. Een groot deel van ons werk loopt online, via anonieme 

chat en e-mail. Steeds meer mensen, en met name jongeren, waarderen dat. Deze werkwijze 

heeft daarom een belangrijke toegevoegde waarde op bestaande E-health modules van de 

GGZ die meestal gepersonaliseerd zijn. De drempel bij Korrelatie is laag en juist mensen met 

psychische problemen stellen dat zeer op prijs.

Om ervoor te zorgen dat onze websites voldoen aan de laatste technische eisen en om 

de vindbaarheid van onze gespreksonderwerpen te optimaliseren, zijn de websites van 

Korrelatie in 2015 in een nieuw CMS-systeem gebouwd. Daarnaast is question-zone.nl 

ondergebracht bij overjekop.nl, de jongeren website van Fonds Psychische Gezondheid, 

en is relatieproblemenadvies.nl ondergebracht bij korrelatie.nl. In 2016 zal korrelatie.nl 

inhoudelijk geactualiseerd worden.

Nieuw anoniem registratiesysteem
Alle gesprekken die via de Hulp- en Advieslijn worden gevoerd, worden anoniem in een 

datasysteem geregistreerd. Ter voorbereiding op de bouw van een nieuw registratiesysteem 

zijn in 2015 diverse bijeenkomsten georganiseerd met hulpverleners van Korrelatie en 

medewerkers van Fonds Psychische Gezondheid. Het doel was een systeem te ontwikkelen 

waaruit interessante sturingsinformatie gehaald kan worden, zonder dat de anonimiteit in 

gevaar komt. Eind 2015 is het nieuwe systeem gebouwd en uitgebreid getest, waarna het  

op 1 januari 2016 in gebruik is genomen.

Jubileum 50-jarig bestaan

Op 19 november 2015 vierde Korrelatie haar 50-jarig jubileum in ‘Beeld en Geluid’ te 

Hilversum. Het jubileum werd gecombineerd met de uitreiking van de Psyche Mediaprijs 

van Fonds Psychische Gezondheid en stond in het teken van taboes en de media. Naast 

een pleidooi voor meer openheid over psychische problemen, was de middag ook bedoeld 

om stil te staan bij het goede werk en de toekomst van Korrelatie.

Genodigden voor deze feestelijke en inspirerende middag waren, naast medewerkers en 

oud-medewerkers van Korrelatie, genomineerden en juryleden voor de Psyche Mediaprijs, 

ambassadeurs van Fonds Psychische Gezondheid, diverse media contacten van Korrelatie 

en Fonds Psychische Gezondheid, (zakelijke) contacten binnen en buiten de GGZ, evenals 

de leden van de Raad van Toezicht.

Hella van der Wijst interviewde als dagvoorzitter die middag een drietal sprekers, te weten 

Pauline Meurs (voorzitter RvT), Arjo Klamer (zoon dominee Klamer, een van de oprichters 

van Korrelatie) en Coen Abbenhuis ( Directeur KRO/NCRV). In een videoboodschap liet 

staatssecretaris Van Rijn weten dat hij het werk dat de hulpverleners van Korrelatie al meer 

dan 50 jaar doen erg belangrijk vindt en nog altijd zeer hoog in het vaandel heeft staan. 
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Tijdens de jubileumbijeenkomst werd goed duidelijk hoe waardevol de samenwerking 

tussen Korrelatie en Fonds Psychische Gezondheid is. De organisaties vullen elkaar heel 

goed aan.  Tenslotte werd benadrukt dat de samenwerking met de media, en met name 

de Publieke Omroep, cruciaal is om openheid over en begrip voor psychische problemen  

te stimuleren. Opvang door Korrelatie na tv-programma’s over deze problematiek blijft  

een ‘must’, ook in de toekomst.

Campagnes
Het is belangrijk dat het publiek weet dat de hulpverleners van Korrelatie op alle werkdagen 

van 9 tot 18 uur klaar zitten voor anonieme telefonische hulp en online informatie en 

advies. Om dat te bewerkstelligen is het voeren van communicatiecampagnes essentieel. 

Dergelijke campagnes kosten echter veel geld. Vanwege het feit dat Korrelatie slechts over 

een beperkt communicatie-budget beschikt, zijn er in 2015 alleen gratis Google Adword 

campagnes (Google Grants) geweest over uiteenlopende psychische en psychosociale 

onderwerpen. Wel is de tv-spot die in 2014 gemaakt werd om de naamsbekendheid van 

Korrelatie te vergroten, in 2015 diverse malen tegen sterk gereduceerd tarief vertoond op 

zowel de landelijke als regionale televisie.

Free publicity
Korrelatie maakt vooral gebruik van ‘free publicity’, waarbij andere organisaties gevraagd 

worden de dienstverlening van Korrelatie onder de aandacht te brengen. In 2015 heeft  

Korrelatie wederom veel publicaties en interviews verzorgd. In de media (televisie, radio, 

kranten, tijdschriften, websites, social media etc.) werd telkens verwezen naar de hulplijn 

van Korrelatie. Aan de basis ligt de ‘mediakalender’, een overzicht van psychosociale  

onderwerpen waarover Korrelatie aan diverse mediapartners artikelen en persberichten 

uitvaardigt en interviews met psychologen van Korrelatie regelt. Korrelatie heeft twee vaste 

psychologen die optreden in de media: Jean-Pierre van de Ven en Lidewy Hendriks. Via de 

‘mediakalender’ wordt gratis media-aandacht verkregen. Dit vergroot de naamsbekendheid 

van Korrelatie en zorgt ervoor dat de boodschap van de hulplijn breder in de markt gezet wordt.
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Een greep uit de media-partners waarmee Korrelatie in 2015 heeft samengewerkt: 

Trouw, Reformatorisch Dagblad, Telegraaf, Parool, Metro, Max Magazine, GezondNu, 

Vriendin, Psychologie Magazine, Libelle, Koffietijd, Hollandse Zaken, Een Vandaag,  

GezondNu, Gezondheidsnet, Nu.nl en Vice  

Publieke omroep belangrijke partner
Van oudsher is de publieke omroep een belangrijke partner van Korrelatie. We verzorgden in 

2015 54 opvangen voor de omroepen. Maar liefst 27 maal was dat een live opvang, buiten 

onze reguliere openingstijden. Toch heeft de publieke omroep de subsidie in 2012 wegens 

bezuinigingen gestopt. In overleg is toen een voorziening gecreëerd om de dienstverlening 

voor de omroepen nog enige tijd voort te kunnen zetten. Deze voorziening liep van 2012 t/m 

2015. In 2015 werd voor de laatste keer 60.000 euro ten laste van deze reserve gebracht. 

KRO/NCRV heeft eind 2015 een donatie gedaan van 30.000 euro. Programmamakers en 

afdelingshoofden van omroepen geven aan dat zij de dienstverlening van Korrelatie hoog 

waarderen en er wordt bekeken of deze in de toekomst toch kan worden gehandhaafd.

Steun van ministerie van VWS
Essentieel voor het werk van Korrelatie is de bijdrage van het Ministerie van Volksgezond-

heid Welzijn en Sport (VWS). Dit is de basis waarop Korrelatie haar dienstverlening kan 

leveren. VWS heeft aangegeven Korrelatie ook in de toekomst te willen blijven financieren. 

In 2015 voerde Korrelatie ook een opdracht uit voor het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid. Korrelatie verzorgde de opvang bij de publieksactie ‘Pesten op het Werk’.

Eerste trendrapportage
In het najaar van 2015 bood Korrelatie het ministerie van VWS haar eerste trendrapportage 

aan. Hierin was te lezen welke veranderingen en trends we de afgelopen 10 tot 20 jaar vanuit 

onze Hulplijn hebben gezien. In 2016 zullen we VWS vaker van een trendrapportage voorzien.

Bereikbaarheid
Het publiek weet dat onze hulpverleners op alle werkdagen van 9 tot 18 uur klaar zitten 

voor anonieme telefonische en online hulp, informatie en advies. Het streven bij de tele-

fonische dienstverlening is dat 80% van de bellers binnen 30 seconden wachttijd contact 

krijgt met Korrelatie en dat het percentage bellers dat de verbinding tijdens de wachttijd 

verbreekt, niet boven 10% komt. Deze doelstellingen zijn in 2015 wederom gehaald. 

Hulplijn en websites in cijfers 
Bijna 17.000 mensen maakten in 2015 gebruik van de anonieme, professionele nuldelijns 

hulpverlening op afstand van Korrelatie. Hulpvragers gaven daarbij aan dat ze goed geholpen 

zijn met de hulp en het advies van de hulpverleners van Korrelatie. 

Aandeel jongeren groeit 
Uit analyse blijkt, dat de meeste hulpvragers 

tussen de 19 en 29 jaar oud zijn. Jongeren 

tot 19 jaar zijn goed voor 16% van het totaal 

aantal hulpcontacten. Korrelatie is goed bekend 

bij jongeren en jongeren weten de stap naar 

Korrelatie te zetten. Onze hulpverlening sluit 

aan op hun belevingswereld en voldoet aan de 

eisen voor communicatie die jongeren stellen.

Nog steeds meer vrouwen
Wanneer we kijken naar de percentuele verdeling 

van behandelde hulpvragen naar sekse, zien we dat 

ongeveer tweederde van de hulpvragers bestaat uit 

vrouwen of meisjes.

Aantal maal contact
Het merendeel van de hulpvragers heeft éénmaal contact met Korrelatie en geeft aan na 

een gesprek met onze hulplijn zelfstandig verder te kunnen. Slechts 10% van de hulpvragers 

had in 2015 meervoudig contact met Korrelatie. Dit is helemaal in de lijn van de werkwijze 

van Korrelatie. 

Korrelatie geeft Nuldelijnszorg 
Op de vraag ‘welk percentage hulpvragers al onder psy-

chische of psychiatrische behandeling staat’, kunnen we 

melden dat ruim de helft van de hulpvragers (nog) geen 

andere vorm van psychische hulp ontvangt op het moment 

van het contact met Korrelatie. Hieruit valt te concluderen 

dat Korrelatie effectief functioneert als alternatief nuldelijns hulpkanaal, dan 

wel als voorportaal voor professionele psychologische en psychosociale hulp.
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Hoe bereikt men ons?

Het meeste contact met Korrelatie verliep in 2015 per telefoon, gevolgd door contact per 

chat. We zien een significante verandering in de vorm die de hulpverlening de laatste paar 

jaar aanneemt. Korrelatie verwacht dat het aantal contacten per chat nog meer toe zal 

nemen in 2016. Dit komt op dit moment voornamelijk in de plaats van contact per e-mail 

en in mindere mate van contact per telefoon. De verwachting op de hele lange termijn is 

dat contact per chat de hulpverlening per telefoon grotendeels zal gaan vervangen.

Er zijn geen verschillen te melden tussen mannen en vrouwen en de manier waarop het 

contact plaatsvindt. Wel zien we grote verschillen in het type contact tussen de diverse 

leeftijdscategorieën:

Type contact  per leeftijdscategorie in percentage

Chat wordt door alle leeftijdsgroepen gebruikt, en relatief het meest door jongeren in de 

leeftijd van 15 tot 18 jaar. Zo zien we ook duidelijk dat de contacten die plaatsvinden met 

70-plussers, nog steeds voornamelijk telefonisch verlopen. Omdat jongeren en jong- 

volwassenen tot 29 jaar relatief veel vaker chat gebruiken, verwachten we dat op de lange 

termijn chat de belangrijkste vorm van contact wordt. 

Om de jongere doelgroep die Korrelatie goed weet te vinden nog beter te bedienen,  

onderzoeken we op dit moment of, en zo ja hoe, we WhatsApp in onze hulpverlening  

kunnen inzetten.

Vaak belt iemand met een  
hulpvraag voor zichzelf 
Veruit de meeste hulpvragen gaan over de 

hulpvrager zelf:

 

Doorverwijzingen
In 2015 kreeg 40% van onze hulpvragers, 

naast hulp en advies, ook een doorverwijzing 

naar andere instanties of zorgprofessionals. Als we kijken naar welke instanties, zorgpro-

fessionals of initiatieven wordt doorverwezen, zien we dat de hulpverleners het meest 

doorverwijzen naar de eigen huisarts.

 

Huisarts 18,7%

Terugverwezen eigen behandelaar 8,1%

Algemeen Maatschappelijk Werk 5,5%

Veilig thuis 5,2%

Praktijkondersteuner Huisarts GGZ 5,2%

Vrijgevestigd Hulpverlener (psycholoog, psychotherapeut, psychiater,pedagoog) 4,8%

Centra voor Jeugd en Gezin 3,5%

Juridisch Loket 3,3%

Internet, niet gespecificeerd 2,7%

GGZ-instelling 2,4%
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Bereikbaarheid
In 2015 heeft Korrelatie vanwege capaciteitsgebrek regelmatig mensen moeten vragen  

op een ander moment terug te bellen. Vanwege onze beperkte openingstijden is dat lang 

niet altijd mogelijk. Mede hierdoor, maar ook vanwege een verschuiving van het aan-

tal klantcontacten van telefoon naar de tijdsintensievere chat, staat uitbreiding van de 

reguliere dienstverlening naar dienstverlening in de avonduren hoog op ons wensenlijstje. 

Zeker gezien de verschuiving naar een 24-uursmaatschappij die momenteel gaande is.  

De mogelijkheid van 24/7 bereikbaarheid is echter direct afhankelijk van uitbreiding van 

de financiering in de komende jaren.

 

 

Geestelijke Gezondheid Waaronder o.a. depressie, angsten en fobieën, psychische en  
psychiatrische klachten, borderline, eetstoornissen

Relatieproblemen Waaronder o.a. echtscheiding, omgangsregelingen kinderen,  
communicatieproblemen, verslaving

Seksualiteit Waaronder o.a. SOA’s, pilgebruik, seksuele voorlichting, (vermoeden 
van) zwangerschap 

Geweld en Seksueel geweld Waaronder o.a. incest, verkrachting, misbruik, kindermishandeling, 
huiselijk geweld, pesten

Ouders en kinderen Waaronder o.a. opvoedingsproblemen, problemen met volwassen 
kinderen, zorgen over gedrag of ontwikkeling, communicatie issues

Psychosociale problemen Waaronder o.a. assertiviteit, onzekerheid, verlegenheid, eenzaamheid, 
verliefdheid rouw en verliesverwerking

Welzijn Waaronder o.a. problemen met sociale voorzieningen en instellingen, 
problemen van financiële aard, schulden, wonen en voeding

Behandelingen en technieken Waaronder o.a. medicijngebruik, GGZ instellingen en (communicatie) 
problemen, problemen met hulpverlener of instelling

Psychosomatische problemen Waaronder o.a. stress en burn out, hyperventilatie en slaapstoornissen

Lichamelijke Gezondheid Waaronder o.a. kanker, problemen met urinewegen/ geslachtsorganen, 
dementie en pijn

Verslaving Waaronder o.a. alcohol-, drugs-, gok- internetverslaving

Informatievragen Waaronder o.a. vragen van studie- of professionele aard, aanvragen 
folders

Organisatie van zorg Waaronder o.a. toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg,  
financiën, klachten 

Rouw en Verliesverwerking Verwerking sterfgeval, verwerking ongeneeslijke ziekte, verwerking 
trauma, euthanasie, verwerking suïcide

Identiteit Waaronder o.a. seksuele geaardheid en twijfels daarover, sekten, 
homoseksualiteit

Trending topics 2015
Korrelatie ondervangt het breedst mogelijke scala aan vragen. Voor monitoring doeleinden 

hanteert Korrelatie onderstaande 15 hoofdonderwerpen.
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Kwaliteit

Kwaliteitsverbetering hulpverlening
Het team van Korrelatie bestaat uit 6 betaalde hulpverleners (4,66 FTE), 7 oproepkrachten 

en 24 deskundige vrijwilligers die gemiddeld  4½ uur per week werken. Sinds 2012 wordt 

gewerkt met zowel betaalde als vrijwillige hulpverleners. Alle hulpverleners zijn hoog 

gekwalificeerd. Ze hebben minimaal een relevante opleiding op HBO-niveau en al enige 

relevante werkervaring. We verfijnen dit via opleiding en coaching. Dit model blijkt in 

de praktijk goed te werken. Het lukte ons in 2015 goed om vrijwilligers aan te trekken, 

mede dankzij de grote naamsbekendheid van Korrelatie. Jonge psychologen willen graag 

werkervaring opdoen bij onze organisatie. De combinatie van betaalde medewerkers en 

vrijwilligers blijkt een efficiënte werkwijze en past in het huidig tijdsgewricht waar zorg-

kosten omlaag gebracht moeten worden.

Kwaliteit Management Systeem
In de zomer van 2015 is er een start gemaakt met het opzetten van een Kwaliteit Management 

Systeem volgens de richtlijnen van Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ), 

met als doel de kwaliteit van onze hulpverlening en de bedrijfsvoering te optimaliseren. Door te 

werken met de kwaliteitscirkel van Deming, ‘plan-do-check-act’, wordt een continue verbetering 

van de kwaliteit van het werk gerealiseerd. Het primaire proces van Korrelatie is zorgvuldig 

en gedetailleerd in kaart gebracht. In een documentenbeheerlijst staat een overzicht van alle 

documenten en hun vindplaats. Eventuele verbeterpunten zijn opgenomen in de verbeteractie-

lijst. De kwaliteitsfunctionaris coördineert het proces en zorgt ervoor dat dit systeem constant 

up-to-date gehouden wordt.

Klachtenregeling
Korrelatie ontvangt weinig klachten. Eind 2013 is de klachtenregeling van Korrelatie 

gemoderniseerd. Mensen kunnen per telefoon of mail een klacht indienen. Op verzoek 

sturen wij hen de klachtenprocedure toe. Mensen die een klacht indienen, ontvangen 

binnen twee weken een reactie. De klachtencoördinator registreert de aard van de 

klachten, het verloop van het proces en het uiteindelijke resultaat. We bespreken de 

klachten in het Managementteam met het doel om hiervan te leren.

 

De hulpverleners van Korrelatie houden informeel bij welke onderwerpen of trends hen in 

het bijzonder opvallen. Voor 2015 waren dat:

- Stress en burn-out onder starters op de arbeidsmarkt 
- Mantelzorg en overbelasting 
- Kinderporno 
- Schuldenproblematiek 
- SOA’s en de pil
- Narcisme en borderline in relaties 
- Het hoe en waar van toegang tot de GGZ
-  Vragen van hulpverleners van andere instellingen over bepaalde behandelingen of 

over de zorgkaart van Nederland. 

Gevaar van labels
Hulpverleners van Korrelatie zien dat de kennis van hulpvragers over het bestaan van  

bepaalde psychische en psychiatrische aandoeningen en ziekten toeneemt. Deze kennis  

is echter vaak vrij oppervlakkig en wordt niet zorgvuldig toegepast. Steeds vaker wordt 

een psychische aandoening of stoornis gebruikt om het gedrag van anderen te verklaren 

(“hij is een narcist” of “volgens mij heeft ze borderline en daarom kan ik nooit eens een 

fatsoenlijk gesprek met haar voeren”). 

Door te labelen lijkt de hulpvrager een verklaring te zoeken of erkenning te krijgen voor 

het feit dat hij of zij zich onmachtig voelt in een bepaalde situatie of tegenover een  

bepaald persoon. Korrelatie wijst erop dat met het toepassen van labels, mensen nog geen 

handelingsperspectief of gereedschap in handen hebben om een situatie aan te kunnen. 

Kennis leidt niet vanzelf tot kundigheid. Korrelatie helpt bij het ontwikkelen van vaardig-

heden om situaties wél beter aan te kunnen, en doet dat effectief.

Verschillen tussen mannen en vrouwen
- Mannen stellen vaker vragen over seksualiteit dan vrouwen
-  Vrouwen zoeken twee keer zo vaak als mannen contact met een hulpvraag  

betreffende de ouder/ kind relatie
-  Vrouwen zoeken slechts iets vaker dan mannen contact in verband met geweld 

of seksueel geweld
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Publieke omroep
In 2015 nam het aantal opvangen na tv-uitzendingen door Korrelatie in vergelijking met 2014 

fors toe. De dienstverlening aan en samenwerking met de publieke omroepen bestaat uit infor-

matie, hulp en advies aan kijkers van televisie uitzendingen, luisteraars van radio uitzendingen 

en bezoekers van websites. De publieke omroepen tonen met dit aanbod hun maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. Zij zorgen voor laagdrempelige hulp bij emoties en reacties die pro-

gramma’s of informatie op hun websites kunnen oproepen. De opvang na televisie- en radio 

uitzendingen en via websites vergroot tegelijkertijd de naamsbekendheid van Korrelatie bij het 

publiek en het bezoek aan de websites van Korrelatie neemt er door toe. Korrelatie biedt haar 

hulp zowel telefonisch, als via mail en chat aan. Op verzoek van de omroepen is Korrelatie voor 

de publieke omroep ook buiten kantoortijden beschikbaar voor directe opvang.

Korrelatie en SpangaS
Leontine Groen, dramaturg van SpangaS vindt het van grote 

toegevoegde waarde dat SpangaS en Korrelatie een goede  

samenwerking hebben. “Wij als programmamakers geven  

daarmee aan dat we onze kijkers serieus nemen, ondersteunen 

en zelfs een platform bieden. Daarnaast zie ik het als mijn verantwoordelijkheid,  

en die van de Publieke Omroep, om de (vaak hele jonge) kijkers van SpangaS aan  

te bieden in contact te komen met mensen die ze kunnen vertrouwen en die  

professioneel kunnen reageren op hun vragen. Omdat verhalen in SpangaS zo  

realistisch mogelijk worden verteld, vind ik het zéér belangrijk dat we de gevoelens 

van onze kijkers serieus nemen. Dankzij Korrelatie laten we de jonge kijkers niet aan 

hun lot over, maar wordt er met hen gepraat en waar nodig ondersteuning geboden”. 

In 2015 ontvingen we in totaal vier klachten. Twee klachten gingen over het contact met 

de hulpverleners en twee klachten gingen over de bereikbaarheid en het doorverbinden.  

In alle gevallen is door de teamleider contact opgenomen met de klagers. Zij heeft om  

verduidelijking van de klacht gevraagd en heeft uitleg gegeven over de werkwijze van 

Korrelatie en de bereikbaarheid*. In twee gevallen waren de klagers niet helemaal tevreden 

over de uitleg, maar kozen zij er zelf voor om niet verder op de klacht in te gaan. In de 

twee andere gevallen zijn de klachten naar tevredenheid van de klagers afgehandeld.

* Het gaat hier om officiële klachten. Officieus krijgen wij regelmatig klachten over het feit dat wij niet 24/7 bereikbaar zijn.

Opdrachtgevers
 
Ministerie van VWS
Het Ministerie van VWS is hoofdopdrachtgever en financier voor de psychosociale en 

psychische hulpverlening van Korrelatie. De bijdrage van VWS is en blijft essentieel voor 

ons werk. Dit is de basis waarop Korrelatie haar dienstverlening kan leveren. In 2014 is 

de Wet Maatschappelijke Ondersteuning aangenomen (WMO). In artikel 2.2.4 van de 

WMO staat dat gemeenten ervoor moeten zorgdragen dat ‘op ieder moment van de dag 

telefonisch of elektronisch anoniem een luisterend oor en advies beschikbaar is’. Korrelatie  

is verheugd over het feit dat de wetgever zich hier zo duidelijk uitspreekt vóór een 

voortzetting van hulp op afstand in Nederland.

Ministerie van SZW
Ruim een kwart van de mensen in Nederland is weleens gepest door collega’s of leiding-

gevenden. Minister Asscher van Sociale Zaken en werkgelegenheid (SZW) startte in juni 

2015 een campagne om dit probleem tegen te gaan. Het ministerie heeft Korrelatie in de 

periode 1 juni 2015 tot en met 31 december 2015 gevraagd de opvang te verzorgen van 

vragen over pesten naar aanleiding van deze campagne. 

Jaarverslag Korrelatie 2015 Jaarverslag Korrelatie 2015 2322



Achmea 
In opdracht van Achmea heeft Korrelatie een aparte telefoonlijn geopend waar verzekerden 

van Achmea terecht kunnen voor hulp en advies. Het streven is dit type dienstverlening voor 

externe partners in de toekomst uit te breiden. Daarom gaan we ook in 2016 op zoek naar 

andere zakelijke partijen.

PGGM 
De telefonische servicedesk van PGGM heeft regelmatig klantcontacten met geëmotioneerde  

bellers. Deze bellers worden te woord gestaan door operators die niet geschoold zijn in 

psychische en/of psychosociale hulpverlening. Uit de praktijk blijkt dat de operators deze 

geëmotioneerde bellers niet in alle gevallen goed te woord kunnen staan, omdat het hen 

ontbreekt aan deskundigheid en vaardigheid. Het gevolg is dat de operators worden 

overvraagd en geëmotioneerde bellers niet effectief worden geholpen. Om de kwaliteit 

van de telefonische servicedesk te waarborgen en diens operators te ontzien, voorziet 

Korrelatie in opdracht van PGGM in de nazorg van deze geëmotioneerde bellers. Nadat de 

beller heeft aangegeven psychische en/of psychosociale problemen te hebben en hierover 

met een psycholoog of maatschappelijk werker van Korrelatie te willen praten, neemt 

Korrelatie deze beller via een doorschakeling over. 

Samenwerking 

Fonds Psychische Gezondheid en Korrelatie
Voor ondersteunende taken als marketing en communicatie, ICT en financiën maakt 

Korrelatie gebruik van de desbetreffende afdelingen van Fonds Psychische Gezondheid. 

Ook wordt steeds meer gebruik gemaakt van de faciliteiten binnen het Huis voor de 

Gezondheid, zoals op het gebied van HRM en algemene zaken. In 2013 is al een grote 

efficiencyslag gemaakt en zijn kosten bespaard. Dit was ook nodig in verband met de 

teruggelopen projectsubsidies en de lagere financiële bijdrage van de omroep. Deze 

focus op efficiency en kostenreductie is in 2014 en 2015 gecontinueerd.

In de samenwerking tussen Korrelatie en Fonds Psychische Gezondheid wordt synergie  

bereikt in de marketing en voorlichting door verwijzing over en weer. In 2015 hebben we 

onze ICT vernieuwd en geïntegreerd met die van Fonds Psychische Gezondheid. Dit geeft 

meer flexibiliteit waardoor betere dienstverlening mogelijk is. 

De organisaties Korrelatie en Fonds Psychische Gezondheid zijn bestuurlijk en qua 

werkorganisatie nauw met elkaar verbonden. De directeur van het Fonds vervult twee 

dagdelen per week de directiefunctie voor Korrelatie. Verder delen de organisaties  

dezelfde Raad van Toezicht. Juridisch zijn en blijven de rechtspersonen gescheiden.

Landelijk Platform GGZ
In 2015 hebben Fonds Psychische Gezondheid en Korrelatie intensieve gesprekken gevoerd 

met het Landelijk Platform GGZ (LPGGZ). De organisaties hebben het voornemen in 

2016 een nauwe samenwerking aan te gaan geïnspireerd op Mind.UK. In het voorjaar van 

2016 verhuist het LPGGz naar Fonds Psychische Gezondheid en Korrelatie in Amersfoort 

en wordt verder gebouwd aan een langdurige en vruchtbare samenwerking.

Jaarverslag Korrelatie 2015 2524Jaarverslag Korrelatie 2015



Organisatie en toezicht 

Directie
Drs. Ronald Gorter
Directeur

Raad van Toezicht
Prof. dr. Pauline Meurs
Voorzitter, hoogleraar Bestuur van de gezondheidszorg 

aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voorzitter 

van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving

Leden
Dr. Onno Maathuis
Zelfstandig specialist op het gebied van  

merkpositionering en merkportfolio

Leen van Leersum
Voormalig Voorzitter van de Raad van Bestuur van 

Emergis in Goes

Prof. Dr. Odile van de Heuvel
Hoogleraar Neuropsychiatrie VU medisch centrum

Wim van Minnen
Op meerdere plaatsen actief voor ouderen en mensen met een handicap

Prof. dr. Pim Cuijpers
Hoogleraar klinische psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoofd van de 

afdeling klinische psychologie

Drs. Eddy van Doorn
Directeur HSK Groep, een landelijke zorgonderneming voor mensen met psychische klachten

Datum Aantal Programma Onderwerp Soort opvang* Omroep
27 jan 1 2Doc - Night Will Fall Oorlogstrauma's B VPRO

24 jan 1 2Doc - Ik laat je gaan Euthanasie R Human

2 feb 1 2Doc - 0,8 Ampère Geluk ECT R NCRV

16 feb–
23 mrt 6 Anita wordt opgenomen Opname in psychiatrie R + B KRO

12 feb 1 SpangaS Rouw en verlies/ 
euthanasie R NCRV

18 feb 1 2Doc - Misbruikte 
Mannen

Slachtoffers van seksueel 
geweld in RKK R NTR

2 feb 1 De Wandeling Seksuele intimidatie  
op het werk R + B KRO/

NCRV

16 feb 1 SpangaS Rouw en verlies/ 
euthanasie R NCRV

20 mrt 1 NPO - Doc Eyeopener  
De Regels van Matthijs Autisme R NPO

24 mrt 8 Van de Straat Probleemjongeren R +B KRO/
NCRV

15 apr 1 2Doc - Harry, Tiny en 
Sonja

Resocialiseren in de  
participatiemaatschappij R Human

25 mei 6 Deel je Leven Orgaandonatie R + B KRO/
NCRV

3 mei 1 De Reünie
Het omkomen van 200.000 

mensen in de gaskamer 
Sobibor

B KRO/
NCRV

4 mei 1 2Doc - Verlies niet de 
moed

Hella de Jonge;  
oorlogsverleden van een 

Joodse familie
B VPRO

27 aug 1 De Reünie Seksueel misbruik/DIS B KRO/
NCRV

3 sep 1 De Reünie
Het omkomen van 200.000 

mensen in de gaskamer 
Sobibor

B KRO/
NCRV

29 juni 1 2Doc - Waarom  
Srebrenica moest vallen De val van Srebrenica B VPRO/

HUMAN

25 juni 1 Hollandse Zaken Verwarde mensen R MAX

27 juni 1 Een Vandaag Eenzaamheid R AVRO/
TROS

1 juli 1 Hollandse Zaken Vliegtuigramp MH17 B Max

20 sep 1 Benno L. Pedoseksueel misbruik B Regionale 
omroepen

22 sep 1 Bully Pesten en suïcide B BNN

12 okt 6 Liefde voor later Ongeneeslijk zieke ouders R KRO

19 nov 1 SpangaS PTSS B NCRV

26 nov 1 SpangaS Scheiding ouders R NCRV

30 nov 7 Nooit meer alleen Eenzaamheid B MAX

Totaal 54

Opvangprogramma’s 2015

* B = Bereikbaarheidstijden, R = Rechtstreeks
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 31 december 2015 31 december 2014
 € € € € 
 
ACTIVA   
Vaste Activa     
Materiële vaste activa     
Inventaris en automatisering  10.342  22.048 
   
Vlottende Activa   
Vorderingen    
Debiteuren 549  484
Belasting en premies 0  9.977
Overige vorderingen 20.596  8.534  

  21.145  18.995
    
Liquide middelen  599.562  653.964

  631.049  695.007
    
PASSIVA 
Reserves en fondsen        
Bestemmingsreserves   
Continuïteitsreserve 305.607  265.224 
Reserve Sociaal Fonds 82.833  99.509 
Innovatiereserve 100.000  100.000 
Reserve herstructurering omroep 0  60.000  

  488.440  524.733
  
Egalisatiereserve VWS  39.959  54.300 

  528.399  579.033
    
Langlopende schulden   
Reservering kosten personeel  7.164  7.164
     
    
Kortlopende schulden   
Schulden aan leveranciers 14.777  38.567
Belastingen en premies 29.513  15.289
Overige schulden 51.196  54.954

  95.486  108.810

  631.049  695.007
     
      

Balans per 31 december 2015 

 Werkelijk Begroot Werkelijk
 2015 2015 2014
 € € €

BATEN    
Subsidie 655.660 655.282 674.326

Overige inkomsten 78.595 26.640 57.501

Projectinkomsten 71.458 67.000 64.657

Som der baten 805.713 748.922 796.484

LASTEN    
Personeelskosten 680.550 583.425 580.053

Afschrijvingen materiële vaste activa 16.239 20.000 18.571

Huisvestingskosten 27.382 35.000 27.470

Organisatiekosten 49.742 48.000 59.050

Marketing en Communicatie 26.441 42.300 106.408

ICT en Telecommunicatie 55.995 80.197 91.851

Som der lasten 856.348 808.922 883.403

   

Exploitatieresultaat (50.635) (60.000) (86.919)

Staat van Baten en Lasten 
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Ambities voor de toekomst

Korrelatie is dé professionele aanbieder van laagdrempelige en toegankelijke psychologische 

hulp op afstand. Korrelatie timmert al ruim 50 jaar aan de weg als het gaat om anonieme 

hulp op afstand bij psychische en psychosociale problematiek. Onze naamsbekendheid is 

hoog, het Nederlandse publiek weet goed waar Korrelatie voor staat en hoe wij bereikt 

kunnen worden. Korrelatie is een onafhankelijke organisatie, onze hulp is onvoorwaardelijk 

en dat wordt op prijs gesteld. 

Partners, opdrachtgevers en de mensen die we helpen, laten weten dat onze deskundigheid 

onomstreden is en wordt gewaardeerd. In de dagelijkse praktijk zien wij keer op keer 

bevestigd dat het goed mogelijk is om met één gesprek hulpzoekenden zelf in staat te 

stellen hun problemen of vraagstukken aan te pakken. Hierdoor wordt de ongebreidelde 

toeloop op zorg- en welzijnsinstellingen gereduceerd en onnodige en dure zorgconsumptie 

verminderd. 

Ook in 2016 zullen we ons werk voortzetten met onverminderde betrokkenheid en 

deskundigheid. Het streven van Korrelatie is om nog efficiënter, relevanter en met nog 

meer maatschappelijk draagvlak onze diensten uit te voeren. Het realiseren van een 

24/7 (digitale) bereikbaarheid is daarbij een belangrijke doelstelling. Met meer subsidie 

kan Korrelatie deze ambitie realiseren. Ook kan dan nog beter worden aangesloten bij 

relevante maatschappelijke ontwikkelingen door bijvoorbeeld ‘multi-channel’ communicatie 

met de groeiende jonge doelgroep. Met aanvullende subsidiering kan Korrelatie tenslotte 

ook meer en creatiever aanwezig zijn bij ‘emo-tv’, zowel bij de publieke als commerciële 

omroepen. 

Aan ambities heeft Korrelatie geen gebrek, in de komende jaren zal echter actief naar 

aanvullende financiering gezocht worden om ze ook daadwerkelijk waar te kunnen maken. 
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